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ทับทิมผลไม้เพื่อสุขภาพ
Healthy pomegranate fruit
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บทคัดย่อ

ทับทิม (Punica granatum Linn.) เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากอุดมไปด้วยสารสกัดที่มีประโยชน์
มากมาย ซึง่ สารสกัดส�ำคัญทีพ่ บในทับทิมคือ สารประกอบฟีนอลิก มีสรรพคุณในการต้านมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งตับ และมะเร็งเต้านม ลดการอักเสบและการแพ้ ยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ รักษา
อาการท้องเสีย และเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึงช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่นิยมบริโภคใน
รูปของน�้ำทับทิม ซึ่งน�้ำทับทิมมีสรรพคุณช่วยลดระดับไขมันในหลอดเลือด ลดระดับกลูโคสในผู้ป่วยเบาหวาน จึงนับได้ว่า
ทับทิมเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าต่อร่างกายอย่างแท้จริง
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Abstract
Pomegranate (Punica granatum Linn.) is very popular fruit because their extracts highly enrich
with many useful substances. Phenolic compounds are the main bioactive agents found in the pomegranate
extracts, which have properties in the prevention and treatment of diseases, limit spread of various
cancer types, including skin cancer, liver cancer and breast cancer, reduce inflammation and allergies,
delay Alzheimer’s disease, diarrhea treatment, antibacteria, antivirus and antioxidant. Thus, it is able to
prevent tissue damage related to aging. Pomegranate juice is the most commonly consumed form and
the advantages of pomegranate juice are the reduction of blood total cholesterol levels and blood
glucose levels in diabetic patients. Then, pomegranate is highly valuable fruit to the health.
Keywords: Pomegranate, Pomegranate extract, Phenolic compound
บทน�ำ

ในปัจจุบันเราให้ความสนใจและเอาใจใส่เกี่ยวกับ
เรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งการออกก�ำลังกาย หรือการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ซึ่งถือว่ามีความส�ำคัญมาก
เพราะการรับประทานอาหารทีไ่ ม่ถกู ต้องตามหลักโภชนาการ
อาจส่งผลต่อความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ มากมาย การรับ
ประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เป็นประจ�ำมีความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคหัวใจ หลอดเลือดแข็งตัว และมะเร็ง ในขณะที่
ผูร้ บั ประทานอาหารประเภทผักผลไม้เป็นประจ�ำมีความเสีย่ ง
น้ อ ยกว่ า [1] เนื่ อ งจากผั ก ผลไม้ มี วิ ต ามิ น และเกลื อ แร่
นอกจากนี้ยังมีสารพฤกษเคมี (phytochemical agent)
มากมาย ซึ่งสารเหล่านี้มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
หลายชนิด เช่น ไลโคปิน (lycopene) ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง
และท�ำให้หวั ใจแข็งแรง แอนโทไซยานิน (anthocyanin) และ
กลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenol) ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและ
การเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด ช่วยชะลอความเสื่อมของ
เซลล์ ลูทีน (lutine) ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และลดการเสื่อม
ของจอประสาทตา เบตาแคโรทีน (beta-carotene) ช่วย
ป้ อ งกั น โรคมะเร็ ง ช่ ว ยต้ า นการอั ก เสบและเพิ่ ม ระบบ
ภูมิคุ้มกัน [2] โดยทับทิมเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วย
สารสกัดหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย [3]

ทับทิม (Punica granatum L.) เป็นพืชวงศ์
Punicaceae มีถิ่นก�ำเนิดอยู่บริเวณตะวันออกของประเทศ
อิหร่านทางตอนใต้ของอัฟกานิสถาน และทางตอนเหนือของ
เทือกเขาหิมาลัย หลังจากนั้นพบการแพร่กระจายออกไปใน
ทวีปเอเชีย ยุโรป รวมทั้งทวีปแอฟริกา มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม
สูงไม่เกิน 3 เมตร ปลายกิง่ อ่อนห้อยลูล่ ง ปลายกิง่ เล็กมักเป็น
หนามแหลม ใบเดีย่ ว ออกเป็นคูต่ รงข้ามกัน รูปหอกกลับ เนือ้
ใบเนียน ดอกเดี่ยวหรือรวมเป็นกระจุกประมาณ 5 ดอก มีสี
แดงหรือขาว ผลกลมโต ผิวด้านนอกแข็งเป็นมัน ผลแก่จะ
แตกอ้าออกให้เห็นเมล็ดที่มีเนื้อเยื่อใส ๆ สีขาวอมชมพูอยู่
ภายใน เนื้อทับทิมมีน�้ำมาก มีรสหวานหรือเปรี้ยวอมหวาน
[4] (ภาพที่ 1) ส่วนการปลูกในประเทศไทย ทับทิมยังจัดว่า
เป็นผลไม้ทเี่ กษตรกรขยายพืน้ ทีป่ ลูกน้อย มีสาเหตุมาจากยัง
หาสายพันธุ์ที่ดีมาปลูกไม่ได้ แต่เนื่องจากทับทิมเป็นผลไม้ที่
มีคุณค่าทางอาหารสูงจึงเป็นที่ต้องการของตลาด ดังนั้นทาง
เกษตรกรและหน่วยงานราชการจึงได้พยายามที่จะพัฒนา
สายพันธุ์ทับทิมให้เหมาะสมกับพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งใน
ปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบความส�ำเร็จในการผสมพันธุ์ได้
ทับทิมสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า ศรีปัญญา โดยทับทิมสายพันธุ์นี้
ปลูกและให้ผลผลิตได้ดีในประเทศไทย ดังนั้นจึงคาดการณ์
กันว่าในอนาคตทับทิมอาจจะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรไทย [5]
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ภาพที่ 1 ลักษณะทั่วไปของทับทิม (A) ล�ำต้นเป็นไม้พุ่ม (B) ดอกสีแดง (C) ดอกที่พัฒนาเต็มที่และผล
(D) ผล (E) ผลผ่าตามขวาง (F) เนื้อผล [6]
สารพฤกษเคมีในทับทิม
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทับทิมอุดมไปด้วยสาร
พฤกษเคมีหลายชนิด ได้แก่ แอนโทไซยานิน พบมากใน
เปลือก น�้ำ และเมล็ดทับทิม สารชนิดนี้มีผลต่อการติดต่อ
สือ่ สารระหว่างเซลล์ เช่น เดลฟินดิ นิ (delphinidin) เป็นสาร
ที่อยู่ในกลุ่มแอนโทไซยานิน ช่วยยับยั้งเอนไซม์ไมโทเจน
แอคทิเวเตดโปรตีนไคเนส (mitogen activated protein
kinase; MAPK) ที่เซลล์มะเร็งเต้านม ซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้ท�ำ
หน้าที่ควบคุมการท�ำงานของเซลล์ ดังนั้นจึงส่งผลให้เซลล์
มะเร็งถูกยับยั้งการเจริญ [7] ลูทีโอนิน (luteonin) เป็นสาร
ที่อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ พบได้ในน�้ำและเปลือกทับทิม
มี ฤ ทธิ์ ใ นการชั ก น� ำ ให้ เ ซลล์ ม ะเร็ ง เกิ ด การตายแบบ
อะพอพโทซิส (apoptosis) และยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนของ
เซลล์มะเร็ง เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ และต้านการอักเสบ [8]
แทนนิน (tannin) สารในกลุ่มแทนนินที่พบมากในทับทิม
ได้แก่ แอลลาจิแทนนิน (ellagitannin) และแกลโลแทนนิน

(gallotannin) เมือ่ ได้รบั สารเหล่านีเ้ ข้าสูร่ า่ งกาย สารดังกล่าว
จะถูกแบคทีเรียในล�ำไส้เมแทบอไลต์เป็นกรดแอลลาจิก [9,
10] พบมากในเปลื อ กและเมล็ ด ทั บ ทิ ม มี ฤ ทธิ์ เ กี่ ย วกั บ
ต้านการอักเสบ ยับยัง้ การเจริญของมะเร็ง ป้องกันการติดเชือ้
จากไวรัส แบคทีเรีย และรา [3] จากรายงานการวิจัยของ
Zhang และคณะ [11] พบว่ากรดแอลลาจิกตอบสนองต่อ
การตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์มะเร็งตับ และยับยัง้ การ
เพิ่มจ�ำนวนของเซลล์มะเร็งเต้านม เปลือกทับทิมยังมีกรด
แอลจินิกในปริมาณที่สูงซึ่งสามารถยับยั้งเซลล์เมลาโนไซต์
(melanocyte) ส่งผลให้เซลล์ลดการสังเคราะห์เมลานิน
(melanin) ท�ำให้ผิวสีน�้ำตาลของหนูตะเภา (guinea pig)
ขาวขึน้ [12] นอกจากนีย้ งั มีสารพฤกษเคมีอนื่ ๆ อีกมากมาย
ที่มีผลกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และสามารถน�ำมาใช้
ป้องกันและรักษาโรคได้หลายชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1
โดยสารสกัดทีส่ ำ� คัญในทับทิม ได้แก่ กรดพูนซิ คิ กรดแกลลิค
เควอซิทิน กรดแอลลาจิก และแกลโลแทนนิน (ภาพที่ 2)
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ตารางที่ 1 สารพฤกษเคมีชนิดต่าง ๆ ที่พบในทับทิม [13]
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของทับทิม

สารพฤกษเคมี

น�้ำทับทิม

แอนโทไซยานิน (anthocyanin) กรดแอสคอบิก (ascorbic acid) กรด
แอลลาจิก (ellagic acid) กรดแกลลิค (gallic acid) กรดคาเฟอิค
(caffeic acid) คาเทชิน (catechin) อีพิแกลโลแคชซีน แกลแลต
(epigallocatechin gallate) เควอซิทิน (quercetin) และรูติน (rutin)

เมล็ด

กรดพูนิซิค (punicic acid) ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ กรดแอลลาจิก
และสเตอรอล (sterol)
พูนิคาลาจิน (punicalagin) กรดแกลลิค คาเทชิน แกลโลแคชซีน
แกลแลต เควอซิทิน รูติน ฟลาโวน (flavone) ฟลาโวโนน (flavonone)
และแอนโทไซยานิน

เปลือก

ดอก

กรดแกลลิค กรดยูโซลิก (ursolic acid) ไตรเทอร์ปนิ นอยด์ (triterpenoid)
กรดมาสลินิค (maslinic acid) และกรดเอเชียติค (asiatic acid)

ภาพที่ 2 โครงสร้างของสารสกัดส�ำคัญที่พบในทับทิม [14]
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ผลของทับทิมต่อโรคต่าง ๆ ในร่างกาย
ฤทธิ์ต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ
โรคหลอดเลือดตีบมีสาเหตุมาจากการสะสมของ
ไขมันในหลอดเลือด ท�ำให้หลอดเลือดตีบแคบ มีความ
ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการล�ำเลียงเลือดลดลง จาก
ผลงานวิจัยพบว่าสารโพลีฟีนอลในน�้ำทับทิมช่วยป้องกัน
ไขมันไม่ดี (low density lipoprotein cholesterol;
LDL-C) ได้ 2 วิธี วิธีแรกคือ สารโพลีฟีนอลจากทับทิมเข้าท�ำ
ปฏิกิริยากับลิพิดโปรตีน (lipid protein) วิธีที่สองคือ สาร
โพลีฟีนอลจากทับทิมจะเข้าไปสะสมในเม็ดเลือดขาวชนิด
มาโครฟาจ (macrophage) ของหลอดเลือด ส่งผลให้
เม็ดเลือดขาวออกซิไดซ์ไขมันไม่ดีได้ลดลง [15] นอกจากนี้
สารโพลีฟีนอลในน�้ำทับทิมยังเพิ่มการท�ำงานของเอนไซม์
พาราออกซอนเนส (paraoxonase enzyme) ในพลาสมา
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันไม่ดีถูกออกซิไดซ์
และลดการแข็งตัวของหลอดเลือด จากการทดลองในหนูทมี่ ี
ไขมันเกาะผนังหลอดเลือดท�ำให้เกิดรอยแผลขึ้น เมื่อได้รับ
สารสกัดจากน�ำ้ ทับทิมพบว่า รอยแผลทีเ่ กิดจากการเกาะของ
ไขมันลดลง [16] นอกจากนี้หนูทดลองที่ได้รับสารสกัดจาก
เมล็ดทับทิม (100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
ได้ [17] เปลือกของทับทิมมีเส้นใย (fiber) มากจึงช่วยรักษา
ระดับไขมันในเลือดได้ การรับประทานอาหารเสริมทีส่ กัดมา
จากเปลือกทับทิมที่ความเข้มข้น 5, 10, 15 กรัมต่อ 100
กรัม เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride), LDL และปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
ของลิพิด (lipid peroxidation) ในหนูทดลองที่มีระดับ
คอเลสเตอรอลสูงได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ และช่วยชะลอ
การแข็งตัวของหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ระยะต้น [18]
น�้ำทับทิมยังส่งผลต่อการป้องกันโรคหัวใจโดยลด
ความเข้มข้นของเลือดจากภาวะไขมันสูง และช่วยให้เลือด
สูบฉีดไปยังหัวใจได้ดีขึ้น โดยลดความหนาของผนังหลอด
เลือดแดงใหญ่ (carotid) ช่วยเพิ่มการท�ำงานของไนตริก
ออกไซด์ (NO) ให้กล้ามเนือ้ เรียบผ่อนคลาย ลดภาวะการแข็ง
ตัวของหลอดเลือดจากไขมันในเลือดสูง ลดความดันเลือด
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ยับยั้งการสะสมไขมัน และช่วยสลายไขมันที่สะสมบริเวณ
หลอดเลือด น�้ำทับทิมช่วยลดปริมาณไขมันไม่ดีที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดหลอดเลือดอุดตันซึง่ น�ำไปสูโ่ รคหัวใจ นอกจากนี้
น�้ำทับทิมยังลดปริมาณพลาค (plaque) ในหลอดเลือดแดง
ใหญ่อกี ด้วย [19] ดังนัน้ ทับทิมจึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ในการ
รักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบ และผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและอาการแพ้
เปลือกทับทิมที่สกัดด้วยเมทานอลสามารถยับยั้ง
การอักเสบและอาการแพ้ได้ [20] โดยเปลือกทับทิมมีสารสกัด
ชนิด พูนิคาลาจิน พูนิคาลิน สตริคไทนิน เอ (strictinin A)
และสารกรานาติน บี (granatin B) โดยสารสกัดเหล่านี้มีผล
ในการลดการแสดงออกของโปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการอักเสบ
[21] และเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ เช่น นิวโทรฟิล
(neutrophil) มาโครฟาจ และโมโนไซต์ (monocyte) [22]
นอกจากนีค้ ณ
ุ สมบัตขิ องสารสกัดจากเมล็ดทับทิมยังมีผลต้าน
การอักเสบ โดยทดลองฉีดสารสกัดผ่านทางช่องท้องของหนู
และโพรงสมองในปริมาณต่าง ๆ พบว่าหนูมคี วามเจ็บปวดลด
ลง 52-82 เปอร์เซ็นต์ [23] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่า
หนูมีการบวมที่ฝ่าเท้าลดลงหลังจากที่ได้รับสารกรานาติน บี
(2.5 และ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ซึง่ เป็นสารทีส่ กัดทีไ่ ด้จาก
ทับทิม [24] การทดสอบฤทธิ์ต้านการแพ้ในเซลล์มะเร็งเม็ด
เลือดขาวของหนู (RBL-2H3) โดยใช้กรดแอลลาจิกที่ได้จาก
การสกัดจากเปลือกทับทิม พบว่าสามารถยับยั้งการปล่อย
เอนไซม์เบต้าเฮกโซซามินเิ ดส (β-hexosaminidase) ซึง่ เป็น
เอนไซม์ที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้ [25]
ฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็ง
สารสกัดแอลลาจิแทนนินจากเปลือกทับทิมมีฤทธิ์
ต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งกว่า 13 ชนิด ได้แก่
มะเร็งผิวหนัง มะเร็งล�ำไส้ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับ
มะเร็งปอด มะเร็งลิ้น และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น สารแอลลา
จิแทนนินจัดอยูใ่ นกลุม่ ของโพลีฟนี อล เป็นสารทีพ่ บอยูใ่ นน�ำ้
ทับทิมปริมาณมาก สารชนิดนี้เมื่อผ่านเข้าสู่ร่างกายจะถูก
เปลี่ ย นสภาพเป็ น กรดแอลลาจิ ก ซึ่ ง จะถู ก แบคที เ รี ย ใน
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ร่ า งกายมนุ ษ ย์ เ ปลี่ ย นเป็ น อนุ พั น ธ์ ข องสารยู โ รลิ ทิ น เอ
(urolithin A) ส่งผลให้มฤี ทธิใ์ นการกระตุน้ กระบวนการตาย
ของเซลล์มะเร็งโดยชักน�ำให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส
[26] นอกจากนี้สารสกัดจากเมล็ดทับทิมท�ำให้เกิดการตาย
ของเซลล์มะเร็งเต้านมในคน โดยสารสกัดชนิดกรดแอลลาจิก
และพูนิคาลาจินที่ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
มีผลท�ำให้เซลล์มะเร็งล�ำไส้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส
สอดคล้องกับการทดลองในหนูทเี่ ป็นมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว
ได้รับแอลลาจิแทนนิน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าจ�ำนวน
และขนาดของเซลล์มะเร็งลดลง [27] ทับทิมจึงเป็นพืชที่มี
ประโยชน์มีสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการนํามาศึกษาและ
วิจัยต่อยอดด้านเภสัชวิทยา เพื่อเป็นยาในการรักษาและ
ป้องกันการเกิดมะเร็งในคน
ฤทธิ์ต่อการสร้างเม็ดสีเมลานิน
สารสกัดจากเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง
เม็ ด สี เ มลานิ น จากการทดลองให้ ก รดแอลลาจิ ก ซึ่ ง เป็ น
สารสกัดที่ได้จากเปลือกทับทิมในหนูสายพันธุ์บราวน์กินี
(brown guinea) ที่ได้รับแสงอัลตราไวโอเลต พบว่าสาร
ดังกล่าวมีผลยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนัง สารสกัด
จากเปลือกทับทิมยังสามารถยับยั้งการสร้างสารอนุมูลอิสระ
ในรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด เอ และบี นอกจากนี้น�้ำมันจาก
เมล็ดและสารสกัดจากเปลือกทับทิมยังมีฤทธิก์ ระตุน้ การสร้าง
และยับยั้งการท�ำลายคอลลาเจนซึ่งมีผลกับการสร้างเซลล์
ผิวหนัง และพบว่าสารสกัดทับทิมที่มีกรดแอลลาจิกจะช่วย
ยับยัง้ ไม่ให้ผวิ คล�ำ้ เนือ่ งจากรังสีอลั ตราไวโอเลตในหนูได้ และ
ป้องกันการท�ำลายผิวจากรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด เอ [28]
ทับทิมจึงเป็นผลไม้ที่ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดี ช่วย
ชะลอไม่ให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นก่อนวัยอันควร และสามารถ
ป้องกันอันตรายจากรังสีอลั ตราไวโอเลตชนิด เอ และบีทอี่ าจ
น�ำไปสู่โรคมะเร็งผิวหนังได้
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ฤทธิ์ต่อโรคเบาหวาน
ทับทิมมีผลต่อการรักษาโรคเบาหวานโดยสารสกัด
ในทับทิม เช่น พูนคิ าลาจิน แอลลาจิก กรดแกลลิค โอลีโนลิค
(oleanolic) และยูโซลิคมีฤทธิ์ลดน�้ำตาลในเลือด ยับยั้งการ
ดูดซึมและการสร้างกลูโคส ยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดส และ
กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเซลล์ตับอ่อน [18] สารสกัดจาก
ดอก เมล็ด น�้ำมันจากเมล็ดประกอบไปด้วยกรดแอลลาจิก
กรดแกลลิค เควอซิทิน และพูนิคาลิจิน ซึ่งสารเหล่านี้มีผล
ยับยั้งโรคเบาหวานได้ในสัตว์ทดลอง [19] จากงานวิจัยใน
ประเทศอินเดียมีการใช้สารสกัดจากดอกทับทิมมาทดลองใน
สัตว์กลุ่มปกติและกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานชนิด I พบว่า
สามารถลดระดับกลูโคสได้ นอกจากนี้ ในสัตว์ทดลองทีไ่ ด้รบั
สารสกัดจากดอกทับทิมเข้มข้น 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อ
กิ โ ลกรั ม เป็ น เวลา 21 วั น พบว่ า สามารถลดระดั บ
คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอร์ไรด์ LDL-C และกลูโคสได้ [29
-31] เปลือกของทับทิมยังช่วยรักษาโรคเบาหวาน โดยจาก
การศึ ก ษาพบว่ า สารสกั ด จากเปลื อ กทั บทิ มเข้ มข้ น 200
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ช่วยลดระดับกลูโคสในเลือดของสัตว์
ทดลองทั้งในกลุ่มปกติและในกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน โดยมี
ผลเพิม่ ระดับของอินซูลนิ และท�ำให้ระดับปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
ของลิพิดในตับ หัวใจ และไตลดลง [32] นอกจากนี้เมล็ด
ทับทิมยังสามารถรักษาโรคเบาหวานได้ทั้งชนิด I และชนิด II
โดยน�ำ้ มันจากเมล็ดทับทิมช่วยกระตุน้ การท�ำงานของฮอร์โมน
อินซูลิน และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานชนิด I
[33, 34] จากการทดลองของ Rosenblata และคณะ [35]
ในปี ค.ศ. 2006 พบว่าการดื่มน�้ำทับทิมทุกวัน (50 มิลลิลิตร
ต่อวัน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน จะช่วยลดระดับกลูโคสใน
เลือด คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ได้ จากข้อมูลทัง้ หมด
เป็นข้อบ่งชี้ว่า ทับทิมมีประสิทธิภาพในการลดระดับน�้ำตาล
ในเลือด จึงเหมาะส�ำหรับผูม้ ภี าวะเสีย่ งเป็นโรคเบาหวาน และ
ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือด
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ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์
น�้ำทับทิมมีผลเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน
(testosterone) ลูทไิ นซิง ฮอร์โมน (luteinizing hormone;
LH) และฟอลลิเคิล สติมวิ เลติง ฮอร์โมน (follicle stimulating
hormone; FSH) มีผลเพิ่มคุณภาพของสเปิร์ม จากการ
ทดลองในหนูพบว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศชายและเซลล์เลย์ดิก
(leydig cell) มีการพัฒนาทีด่ ขี นึ้ เมือ่ ได้รบั น�ำ้ ทับทิม [36, 37]
จากการทดลองในหนูที่ถูกตัดรังไข่ พบว่าเมื่อได้รับสารสกัด
ทับทิมจากเมล็ดและเปลือกขนาด 100-1000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่ามดลูกมีน�้ำหนักเพิ่ม
ขึ้น ท�ำให้เยื่อบุช่องคลอดหนาตัวขึ้น และท�ำให้ผนังเยื่อบุ
มดลูกแบ่งตัว นอกจากนีย้ งั สามารถเพิม่ จ�ำนวนท่อของเต้านม
เนื่ อ งจากทั บ ทิ ม มี ฮ อร์ โ มนเอสโตรเจน (เอสตร้ า ไดออล
เอสโทรน และเอสไตรออล) เป็นส่วนประกอบ และเมล็ด
ทับทิมยังเป็นแหล่งของไฟโตเอสโตรเจนอีกด้วย [38] และที่
ส�ำคัญมีการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เมล็ด น�้ำ และ
เปลือกทับทิมไม่เพียงป้องกันการแท้งบุตร สารสกัดเมล็ด
ทับทิมทีม่ คี วามเข้มข้นแตกต่างกัน (100 และ 1,000 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัมน�้ำหนักตัว) มีผลป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อน
ต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ [39, 40] จึงเป็นไปได้ว่า
ทับทิมจะเป็นประโยชน์ต่อสตรีที่มีปัญหาเรื่องความผิดปกติ
ของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนได้
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อนุมลู อิสระสูงทีส่ ดุ [46] สารต้านอนุมลู อิสระในทับทิมยังช่วย
บ�ำรุงตับได้ โดยมีการทดลองให้สารสกัดจากเปลือกทับทิมใน
หนูทดลองก่อนทีจ่ ะให้สารพิษคาร์บอนเตตราคลอไรด์ (CCl4)
ซึ่งเป็นพิษต่อตับ พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดจากเปลือกทับทิม
มีฤทธิป์ อ้ งกันการเป็นพิษต่อตับได้จริง [47] ดังนัน้ ทับทิมจึงมี
ประโยชน์อย่างยิ่งที่จะน�ำมาใช้ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ
ต่าง ๆ และภาวะชราได้
ฤทธิ์ต่อการต้านเชื้อไวรัสและต้านไข้มาลาเรีย
จากการศึกษาสารสกัดในทับทิม ได้แก่ พูนิคาลิน
พูนิคาลาจิน กรดแกลลิค และกรดแอลลาจิก พบว่ามีฤทธิ์
ในการต้ า นเชื้ อ ไวรั ส จากการติ ด เชื้ อ ทางเดิ น หายใจและ
ไข้หวัดใหญ่ [48, 49] สารสกัดโพลีฟีนอลจากทับทิมจะไป
ยับยั้งการจ�ำลองตัวของอาร์เอ็นเอ (RNA replication)
ของเชือ้ influenza virus และเมือ่ ทดสอบฤทธิต์ า้ นไวรัสของ
สารสกัดโพลีฟีนอล ได้แก่ กรดคาเฟอิก ลูทีโอลิน และ
พูนิคาลาจิน พบว่าสารพูนิคาลาจินที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 40
ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร ขึน้ ไป จะมีผลยับยัง้ กระบวนการสร้าง
อาร์เอ็นเอของไวรัสได้ดี [50] นอกจากนีพ้ บว่าสารโพลีฟนี อล
จากทับทิมทีค่ วามเข้มข้น 800 มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร สามารถ
ลดปริมาณเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ได้ (H1N1,
H3N2 และ H5N1) และจากการทดลองให้สารสกัดโพลีฟนี อล
ร่วมกับยาโอเซลทามิเวียร์ (oseltamivir) ซึ่งเป็นยาที่แพทย์
ใช้ในการรักษาไข้หวัดใหญ่ (H3N2) พบว่าสารสกัดโพลีฟนี อล
จะไปเสริมฤทธิ์ของยาในการต้านเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ดีขึ้น
ผงของเปลือกทับทิมยังสามารถน�ำมาใช้รกั ษาไข้มาลาเรียทีม่ ี
สาเหตุมาจากการติดเชื้อ Plasmodium falciparum และ
Plasmodium vivax โดยพบว่าเชื้อมาลาเรียสายพันธุ์
Plasmodium falciparum ซึง่ เป็นสายพันธุท์ ดี่ อื้ ยา มีความ
ไวต่อฤทธิข์ องสารสกัดจากเปลือกทับทิมทีส่ กัดด้วยเมทานอล
[51]

ฤทธิ์ต่อการต้านอนุมูลอิสระ
ทับทิมเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
เช่น แอลลาจิแทนนิน ฟลาโวนอยด์ และโพลีฟีนอล เป็นต้น
โดยธรรมชาติทบั ทิมรวมทัง้ พืชชนิดต่าง ๆ จะมีการสังเคราะห์
สารต้านอนุมลู อิสระออกมาเพือ่ ป้องกันอันตรายจากมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาตรวจวิเคราะห์หาความสามารถ
รวมในการต้านอนุมลู อิสระ พบว่าเปลือกของทับทิมเป็นแหล่ง
ของสารต้านอนุมลู อิสระทีส่ ำ� คัญจ�ำนวนมาก และพบว่ามีฤทธิ์
ในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าสารสกัดจากใบและเมล็ด
ทั บ ทิ ม [41-45] นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ ฤทธิ์ต่อระบบประสาท
ในภาวะที่ เ ซลล์ ถู ก ท� ำ ลายด้ ว ยอนุ มู ล อิ ส ระ
ประสิ ท ธิ ภ าพของฤทธิ์ ก ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระของน�้ ำ ผลไม้
หลายชนิดในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าน�ำ้ ทับทิมมีฤทธิต์ า้ น (oxidative stress) จะส่งผลท�ำลายสารพันธุกรรมในร่างกาย
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ได้แก่ ดีเอ็นเอ รวมทั้งสารชีวโมเลกุลอื่น ๆ ได้แก่ โปรตีน และ
ไขมัน นอกจากนี้ยังส่งผลโดยตรงต่อการเสื่อมของเซลล์
ประสาท และท�ำให้เกิดโรคต่าง ๆ ของระบบประสาทตามมา
เช่ น โรคอั ล ไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) และ
โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) เป็นต้น ในปัจจุบัน
พบว่ า สารสกั ด จากเปลื อ กทั บ ทิ ม สามารถป้ อ งกั น สมอง
เสื่ อ มซึ่ ง มี ส าเหตุ จ ากอนุ มู ล อิ ส ระ โดยไปลดปริ ม าณ
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H2O2) ไนตริกออกไซด์ และมาลอน
ไดแอลดีไฮด์ (malondialdehyde; MDA) ที่อยู่ในเนื้อเยื่อ
สมองของหนูทดลองได้ [52] นอกจากนีพ้ บว่าสารพูนคิ าลาจิน
ที่พบในทับทิมสามารถยับยั้งการอักเสบของเซลล์พี่เลี้ยงใน
สมอง (microglia) ซึ่งผลของการอักเสบจะท�ำให้เซลล์สมอง
ถูกท�ำลายมากขึน้ และเกิดโรคอัลไซเมอร์ โดยสารพูนคิ าลาจิน
จะเข้าไปรบกวนการท�ำงานของสารเอ็นเอฟ แคปปา บี (NF[kappa]B) ซึ่งเป็นโปรตีนส�ำคัญในการก่อให้เกิดการอักเสบ
ของเซลล์ประสาท ท�ำให้ชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ [53]
ดั ง นั้ น ถ้ า หากมี ก ารวิ จั ย ต่ อ ยอดและสามารถน� ำ สาร
พู นิ ค าลาจิ น ในทั บ ทิ ม มาผลิ ต เป็ น ยาได้ ส� ำ เร็ จ ก็ จ ะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากในการป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ใน
คนได้
ฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า สารสกัดจาก
เปลือกทับทิมมีกลไกในการยับยัง้ อาการท้องเสีย โดยเพิม่ การ
ดูดซึมของน�้ำในล�ำไส้หรือลดการขับน�้ำออกสู่ล�ำไส้ และลด
การบีบตัวของล�ำไส้ในสัตว์ทดลอง น�ำ้ ทับทิมสามารถป้องกัน
การท�ำลายเนื้อเยื่อในล�ำไส้เล็ก นอกจากนี้สารสกัดจาก
เปลื อ กทั บ ทิ ม ที่ ส กั ด ด้ ว ยเอทานอล ความเข้ ม ข้ น 50
เปอร์เซ็นต์ มีผลยับยั้งการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่ล�ำไส้เล็ก
ส่วนปลายของสัตว์ทดลองทีถ่ กู ชักน�ำให้หดเกร็งด้วยแอซิตลิ
โคลีน (acetylcholine) แบเรียมคลอไรด์ (BaCl2) และ
กระแสไฟฟ้า สารสกัดจากเปลือกทับทิมมีฤทธิ์ยับยั้งแผลใน
กระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กที่เกิดจากยาแอสไพรินและ
เอทานอลในหนู ท ดลองได้ ม ากกว่ า 70 เปอร์ เ ซ็ น ต์
และเมื่อท�ำการวิเคราะห์ทางด้านชีวเคมีพบว่าระดับของ
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สารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทส
(superoxidase dismutase; SOD) คะตะเลส (catalase)
กลูตาไธโอน (glutathione; GSH) และกลูตาไธโอน เพอรอก
ซิเดส (glutathione peroxidase; GPx) ที่อยู่ภายในเซลล์
ของกระเพาะอาหารและล�ำไส้เล็กเพิ่มสูงขึ้น [54]
บทสรุป

ทั บ ทิ ม เป็ น ผลไม้ ที่ อุ ด มไปด้ ว ยสารสกั ด ที่ มี
ประโยชน์ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และสามารถน�ำมาใช้
ป้องกันและรักษาโรคได้หลายชนิด ได้แก่ ระบบหลอดเลือด
และหัวใจ น�้ำทับทิมช่วยลดปริมาณไขมันไม่ดีที่เป็นสาเหตุ
ของการเกิดหลอดเลือดอุดตันและน�ำไปสู่โรคหัวใจ และ
เปลือกของทับทิมซึ่งมีเส้นใยมากจะช่วยรักษาระดับไขมัน
ในเลือด และป้องกันไม่ให้หลอดเลือดตีบได้ ทับทิมสามารถ
ต้านการอักเสบและอาการแพ้ โดยเปลือกทับทิมมีสารสกัด
ชนิดพูนคิ าลาจิน พูนคิ าลิน สตริคไทนิน เอ และกรานาติน บี
ซึง่ สารสกัดเหล่านีไ้ ปมีผลในการลดการแสดงออกของโปรตีน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอักเสบและเซลล์ทเี่ กีย่ วข้องกับการอักเสบ
เช่น นิวโทรฟิล มาโครฟาจ และโมโนไซต์ สารสกัดจากเมล็ด
ทั บ ทิ ม ท� ำ ให้ เ กิ ด การตายของเซลล์ ม ะเร็ ง เต้ า นมในคน
โดย สารสกัดกรดแอลลาจิกและพูนิคาลิจิน ที่ความเข้มข้น
100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีผลท�ำให้เซลล์มะเร็งล�ำไส้ตาย
และมีการทดลองในหนูที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโดยให้
แอลลาจิแทนนินเป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าจ�ำนวนและขนาด
ของเซลล์มะเร็งลดลง นอกจากนี้ทับทิมมีผลต่อการรักษา
โรคเบาหวานโดยสารสกั ด ในทั บ ทิ ม เช่ น พู นิ ค าลาจิ น
กรดแอลลาจิก กรดแกลลิค โอลีโนลิค และยูโซลิคมีฤทธิ์ใน
การลดน�ำ้ ตาลในเลือด ยับยัง้ การดูดซึมและการสร้างกลูโคส
ยับยั้งเอนไซม์กลูโคซิเดส และกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจาก
เซลล์ตับอ่อน สารโพลีฟีนอลจากทับทิมที่ความเข้มข้น 800
มิลลิกรัมต่อมิลลิลติ ร สามารถลดปริมาณเชือ้ ไวรัสไข้หวัดนก
และไข้หวัดใหญ่ได้ (H1N1, H3N2 และ H5N1) ทับทิมยัง
ช่วยป้องกันโรคสมองเสือ่ มและชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์
เป็นต้น ส่วนในประเทศไทยนั้น ทับทิมได้ถูกน�ำมาใช้เป็นยา
สมุนไพรตั้งแต่สมัยโบราณ โดยแพทย์แผนโบราณได้ใช้
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